
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2017.gada 22.augustā                                                Nr.188 

 

Par dalību Interreg Centrālbaltijas programmas Zaļo ceļu projektā 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja biedrības “Vidzemes Tūrisma asociācija” 

(turpmāk - VTA) 2017.gada 27.jūlija vēstuli “Par Ādažu novada domes iestāšanos Vidzemes 

Tūrisma asociācijas aktivitātēs” ar aicinājumu domei piedalīties Interreg Centrālbaltijas 

programmas Zaļo ceļu projektā (projekta Nr. CBGW 606 (turpmāk – Projekts)).  

Projekta mērķis ir izveidot “zaļo ceļu” tūrisma maršrutu bijušo dzelzceļa līniju, kā arī upju 

dambju vēsturiskajās teritorijās Vidzemē (Alojas, Carnikavas, Limbažu, Salacgrīvas novadi) un 

Kurzemē (Kurzemes plānošanas reģions), kā arī Gotlandē (Zviedrija) un Turku arhipelāgā 

(Somija (Pargas Stad)).  

Interreg Centrālbaltijas programmas sekretariāts 1.kārtā ir apstiprinājis VTA iesniegto Projekta 

ideju. 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu savienojumu nemotorizētajam transportam pa Gaujas 

aizsargdambi starp Carnikavas un Ādažu novadiem, palielinātu vietējo un ārvalstu tūristu skaitu, 

uzlabotu pārvietošanās iespējas iedzīvotājiem ikdienā, domei, kā Projekta sadarbības partnerim ir 

iespēja piesaistīt finansējumu līdz 50 000 EUR, t.sk., Interreg Centrālbaltijas programmas 

sekretariāta līdzfinansējums - līdz 40 000 EUR (80%), valsts līdzfinansējums - līdz 2 500 EUR 

(5%), domes finansējums - līdz 7 500 EUR (15%).  

Projekta īstenošanas termiņš ir 30 mēneši, sākot no 2018.gada 1.janvāra. 

Piedaloties Projektā dome veicinās Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam 

(aktualizēta 17.01.2017. (turpmāk – Attīstības programma)) šādu vidējā termiņa prioritāšu un 

uzdevumu sasniegšanu: 

 VTP1: Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra (uzdevums U1.2.7: Sekmēt mobilitāti); 

 VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība (uzdevumi U2.1.1: Uzlabot 

satiksmes drošību uz pašvaldības ceļiem un ielām, U2.1.5: Veicināt ceļu infrastruktūras 

attīstību pie Tallinas šosejas, U2.1.7: Uzlabot esošos un izveidot jaunus gājēju celiņus, 

veloceliņus un velo novietnes un U2.1.8: Attīstīt velo maršrutus); 

 VTP3: Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga 

vide (uzdevums U3.1.2: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību); 

 VTP4: Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas (uzdevums U4.1.2: 

Apsaimniekot un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un dambi); 

 VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas (uzdevumi U6.2.1: 

Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību un U6.2.2: Attīstīt tūrisma infrastruktūru 

Ādažu novadā); 



 

 VTP15: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām (uzdevumi 

U15.1.2: Sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām, un 

U15.1.5: Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām dažādās jomās). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, dome var īstenot vairākas Projekta aktivitātes tūrisma veicināšanai 

pa Gaujas aizsargdambi, savienojot Ādažu un Carnikavas novadus, tostarp: 

1) atpūtas vietu izveide un velomaršrutu aprīkojuma, t.sk., velo/kājāmgājēju skaitītāja 

uzstādīšanu pie Gaujas aizsargdambja; 

2) esošā Gaujas aizsargdambja seguma uzlabošana 

 (pielikuma Nr.1 - 4.variants). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu, 15.panta otro un 

piekto daļu, 95.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu, Ādažu 

novada Attīstības programmas (2016-2022) vidējā termiņa prioritātēm VTP1, VTP2, VTP3, 

VTP4, VTP6, un VTP15, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā 

15.08.2017., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt domes, kā sadarbības partnera, dalību Projektā. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt domes līdzfinansējumu līdz 7500,00 EUR 

apmērā no 2018.gada 1.janvāra. 

3. Uzdot domes projektu vadītājai Ingai Pērkonei:  

3.1. līdz š.g. 25.augustam sagatavot atbalsta vēstules projektu VTA par domes dalību 

Projektā un plānoto domes finansējuma nodrošināšanu; 

3.2. pildīt Projekta kontaktpersonas un koordinatora pienākumus domes vārdā. 

4. Uzdot Attīstības un investīciju daļas vadītājam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  


